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Anotace  

Cílem diplomové práce je posouzení návratnosti investice do teplovodního systému 

v akciové společnosti TEPLO BRUNTÁL. Investice byla realizovaná v letech 2008 až 

2010.  

První část práce je zaměřena na teoretická východiska akciové společnosti a ekonomickou 

návratnost investice. V druhé části je prakticky vyhodnocena návratnost investice do 

teplovodního systému.  

 

Klíčová slova  

Teplovodní systém, ekonomická návratnost, investice, rozhodování o investicích, zdroje 

financování, náklady, cash flow, riziko, teplo, elektrická energie.  

 

Summary 

The main aim of the diploma thesis is to assess the recovery of the Hot Water System 

Investment in the joint-stock company TEPLO BRUNTÁL.  The investment was carried 

out between 2008 and 2010. 

The first part is focused on the theoretical basis of the joint-stock company and on the 

economic recovery of the investment. The second part is a practical  assessment of the 

recovery of the investment in the Hot Water System.  
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Hot Water System, economical recovery, investment, investment decision, sources of 

finance, costs, cash flow. 
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Seznam použitých zkratek:  

 

a.s. – akciová společnost 

aj. – a jiné 

atd. – a tak dále  

cca – cirka 

CN – celkové náklady 

CNNTKD – celkové náklady na domovní kotelny 

CSN – celkové stálé náklady 

CV – centrální výtopna 

CZT – centrální zásobování teplem 

č. – číslo 

ČSN -  česká technická norma 

ČSN EN – Evropská norma 

Dr. E. Beneše – Doktora Eduarda Beneše 

hp – hruboprach 

KVET – Květná 

Max. – maximálně 

Nám. – náměstí 

Např. – například 

Np – náklady na palivo 

NTKD – domovní kotelna 



 

 

ON – osobní náklady 

OPS – objektová předávací stanice 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

skup. – skupina  

tj. – to je  

tř. – třída 

TUV – teplá voda  

Zák. soc. – základní sociální  

Zák. zdrav. – základní zdravotní  

Záv. – závodní  

ZP – zemní plyn  

ZŠ – základní škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seznam symbolů veličin a chemických zkratek: 

 

GJ – gigajoule 

kW – kilowatt 

m
3
 – metr krychlový 

MPa – megapascal 

MW – megawatt 

SO2 – oxid siřičitý  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petra Krajíčková: Posouzení návratnosti investice 

2013  1 

1 Úvod 

Svoji diplomovou práci jsem se rozhodla zpracovat na téma „Posouzení návratnosti 

investice do teplovodního systému“ v akciové společnosti TEPLO BRUNTÁL. K výběru 

daného tématu mě vedla skutečnost, že jsem s akciovou společností spolupracovala již 

v minulých letech, při vypracovávání bakalářské práce a měla jsem díky toho možnost 

úzce spolupracovat nejen se zaměstnanci akciové společnosti a sžít se s prostředím firmy, 

ale také získat povědomí o aktuálním stavu a plánech firmy.  

 

K výběru investičního projektu mě vedla skutečnost, že hlavním důvodem realizace byla 

finanční úspora v palivu a osobních nákladech a dále, měla akciová společnost zájem          

o snížení negativního vlivu na životní prostředí přímo v centru města Bruntál. 

Investiční činnost je aktivita podniku rozšiřující jeho majetek. Jedná se o jednorázově 

vynaložené zdroje, přinášející příjmy do dalších let, po dobu delší než jeden rok                 

a ovlivnění jeho budoucího vývoje. 

Rozhodování o investicích a řízení financí spadá pod aktivity podnikového managementu. 

Zdrojem financování investice jsou vlastní nebo cizí zdroje a investice je přijatelná tehdy, 

jsou-li budoucí výnosy vyšší než náklady na ni vynaložené.  

Poměrně přesně se dají odhadnout náklady na pořízení pozemků, strojů nebo výrobního 

zařízení, ale u ostatních nákladů, jako je výzkum nebo ochrana životního prostředí je 

odhad spíše nepřesný.  

Často používaným kritériem při hodnocení investičních projektů je doba návratnosti. Doba, 

za kterou dojde ke splacení projektu z peněžních příjmů. Platí zde, čím kratší je doba 

návratnosti, tím je projekt efektivnější.   

V druhé kapitole diplomové práce se nejprve zabýváme teoretickými východisky. 

Charakterizujeme akciovou společnost TEPLO BRUNTÁL a průběh realizace 

teplovodního systému, který probíhal ve třech po sobě jdoucích etapách, v letech 2008 až 

2010. Ve třetí kapitole se zabýváme ekonomickou návratností, investicemi, rozhodováním 

o investicích, zdroji finančních investic jakožto i efektivností investic, jejich ukazateli        

a rizikem. 



Petra Krajíčková: Posouzení návratnosti investice 

2013  2 

 

Na základě údajů a faktů, uvedených ve výše zmíněných kapitolách, vyhodnocujeme 

v kapitole čtvrté dobu návratnosti zmíněné investice. 

V závěru uvádíme konkrétní číselné hodnoty, kterých bylo dosaženo provedenými 

výpočty.   

Cílem práce je posoudit návratnost investice do teplovodního systému v akciové 

společnosti TEPLO BRUNTÁL. 

Ke konkrétnímu rozboru a zhodnocení investice, byly poskytnuty autentické údaje 

společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s..  
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 2 Teoretická východiska 

2.1 Charakteristika společnosti 

Akciová společnost sídlí na ulici Šmilovského 659/6 v Bruntále. Založena byla                

23. 5. 1996. Výše základního kapitálu činí 90 954 000 Kč. Vlastníkem je Město Bruntál, 

jako jediný akcionář.  

Předmětem podnikání je výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie, výroba elektřiny, 

vodoinstalatérství, topenářství, silniční motorová doprava nákladní, zámečnictví, činnost 

účetních poradců, vedení účetnictví, pronájem movitého a nemovitého majetku, koupě 

zboží za účelem jeho prodeje a prodej, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, 

nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem 

jednoho zdroje na 50 kW a služby se stavebními stroji.   

Společnost je držitelem licencí: č. 310100384 – skup. 31 výroba tepelné energie 

                                                č. 320100385 – skup. 32 rozvod tepelné energie 

                                                č. 110100292 – skup. 11 výroba elektřiny  

TEPLO BRUNTÁ a.s. nabízí a zajišťuje svým zákazníkům:  

I. Dodávku tepla do jejich objektů, prostřednictvím objektových předávacích stanic nebo 

výměníkových stanic, případně z domovních kotelen. Dodávka tepelné energie (teplo pro 

vytápění, teplo pro ohřev vody, teplou vodu) je zajištěna z vlastních tepelných zdrojů,         

i pronajatých městských kotelen, které jsou provozovány na základě nájemních smluv pro 

obyvatelstvo, školská zařízení, zdravotnická zařízení, podnikatelská zařízení, kulturní        

a sportovní zařízení. Dále společnost provádí měření a regulaci tepla včetně servisu, 

údržby, opravy, demontáže, montáže zařízení aj. technologie na výrobu a rozvod teplé 

vody včetně venkovních rozvodů, připojování nových odběratelů, poradenská činnost 

v oblasti centrálního zásobování teplem a teplou vodou, uzavírání smluv na odběr teplé 

vody a tepla, cenové kalkulace, fakturace a vyúčtování dodávek tepla, atd. 

 II. Výroba a prodej elektrické energie z kombinované výroby z energetického zdroje 

do sítě ČEZ Distribuce, a.s.  

III. ostatní služby: nákladní doprava, úklid sněhu, vybrané služby instalatérské, 

topenářské, zámečnické, elektrikářské služby atd.  
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2.1.1 Výroba tepla 

Akciová společnost provozuje ve městě Bruntál 9 zdrojů: 4 centrální výtopny s výkonem 

nad 6 MW, z nichž jedna (CV Dolní) je středotlaká parní, 4 domovní kotelny a 1 

kogenerační jednotku na zemní plyn.  

„K výrobě tepla slouží kotle na pevná nebo plynná paliva. Palivovou základnu pro tyto 

zdroje tepla tvoří uhlí a zemní plyn. Rozvody teplonosných médií z kotelen jsou 

teplovodní“. [7]  

Centrální výtopna Dolní na ulici Zeyerova, s instalovaným výkonem 21,2 MW je zdroj 

s největším výkonem i nejvyšším počtem konečných odběratelů. Ve 4 kotlích, které jsou 

upraveny na systém fluidního spalování, je spalován hnědouhelný prach HP 1 AD 

s aditivem ke snížení emisí SO2.  

„Kotelna je ekologizována a má dva stupně odprášení. V 1. stupni je na každém uhelném 

kotli instalován gravitační filtr, který zachycuje při úletu do komína větší žhavé a pevné 

částice, které by jinak byly vpuštěny do druhého stupně, což jsou látkové filtry. Žhavé jiskry 

by tyto látkové filtry znehodnotily propálením tkaniny. Ve 2. stupni jsou na každém 

uhelném kotli instalovány látkové filtry ALFA-JET. Tyto filtry jsou složeny z 360 filtračních 

hadic pro každý kotel, které jsou vyztuženy kovovými filtračními koši. Filtry zachycují tuhé 

znečišťující látky. Regenerace probíhá srážením zachycených částic a popílku usazených 

na textilních hadicích.“ [6]  

V roce 2002 akciová společnost ukončila provoz zastaralých a neekonomických parních 

rozvodů, z důvodů ztrát v těchto rozvodech. V tomtéž roce začala s realizací přechodu 

z parních rozvodů na rozvody teplovodní. V plynové kotelně je umístěna centrální 

výměníková stanice, do které se z parních uhelných kotlů přivádí vyrobená pára,                

a ta předává teplo prostřednictvím výměníků tepla. K jednotlivým objektovým předávacím 

stanicím (OPS), které jsou umístěny na patách jednotlivých domů, se teplo a TUV od roku 

2002 rozvádí novými distribučními teplovodními rozvody. Veškerá sledovaná data jsou 

předávaná pomocí komunikačních kabelů do centrálního dispečinku a.s., ten je umístěn    

na CV Dolní. Součástí CV Dolní je od roku 2002 plynová kotelna o výkonu 2 kotle x 3,9 

MW = 7,8 MW, která je špičkovým zdrojem. Provoz zdroje je především v létě, v době 

odstávky uhelných kotlů a při výpadku těchto kotlů v extremním zimním počasí.  
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Za účelem efektivnosti provozu došlo v roce 2006 k modernizaci také u druhé z centrálních 

výtopen a to centrálního parního zdroje Smetanova na teplovodní systém. Od roku 1997    

je na tomto zdroji trvale v provozu kogenerační jednotka, která vyrábí elektrickou energii. 

Odpadním teplem vzniklým při výrobě elektřiny se v zásobnících 4x10m
3 

zabezpečuje 

ohřev teplé vody. Teplo je vyráběno v plynových teplovodních kotlích, jeden kotel            

je s ekonomizérem. Rozvody tepla jsou řešeny dvoutrubkovým i čtyřtrubkovým systémem 

vedení. V budoucnu se plánuje přejít pouze na dvoutrubkový systém přivádění tepla 

odběratelům prostřednictvím OPS.   

V teplovodních plynových kotelnách, jako jsou CV Květná 3 a CV Květná 2 je teplo 

vyráběno v plynových teplovodních kotlích a liší se přívodem tepla. V případě CV Květná 

3 je teplo přiváděno: „Předizolovaným dvoutrubkovým potrubím do tepelných uzlů na 

patách domů.“ [7] a u CV Květná 2 se jedná o přívod: „Do výměníkové stanice, která je 

součástí zdroje a odtud potom teplo a TUV izolovaným čtyřtrubkovým potrubím do 

tepelných uzlů v domech.“ [7]  

V blokové kotelně Rýmařovská je teplo vyráběno ve čtyřech uhelných kotlích typu 

Carborobot. Teplo je přiváděno přímo, k jednotlivým blokům domů prostřednictvím 

rozvaděče tepla – provoz uhelné kotelny Rýmařovská byl ukončen dne 11. 9. 2012 a jeho 

odběratelé jsou napojeni na CZT .  

„Zbývající domovní kotelny – plynové - vyrábějí teplo k vytápění a teplou vodu přímo 

v plynových kotlích, odkud jsou vnitřním rozvodem dodávány k jednotlivým konečným 

spotřebitelům.“ [6]  

2.1.2 Výroba elektrické energie 

Elektrická energie je vyráběna z kombinovaného zdroje tepla na CV Smetanova – KVET.: 

„Zdrojem KVET je kogenerační jednotka TEDOM 140 SP, kterou tvoří soustrojí motor 

LIAZ a generátor.“ [7] S tepelným výkonem 210 kW a elektrickým výkonem 140 kW.: 

„Odpadní teplo z výroby elektrické energie se pomocí výměníků využívá k ohřevu teplé 

vody (TUV), elektrická energie se dodává do sítě ČEZ Distribuce, a.s.“ [7]  

 



Petra Krajíčková: Posouzení návratnosti investice 

2013  6 

Obrázek 1: organizační schéma společnosti 

 

zdroj: interní materiály  

2.2 Realizace teplovodního systému 

2.2.1 Výchozí stav 

TEPLO BRUNTÁL a.s. provozuje centrální výtopnu Dolní o instalovaném výkonu uhelné 

kotelny 21,2 MW a špičkový plynový zdroj o výkonu 7,8 MW. Tento zdroj byl budován   

v 80-tých  letech minulého století a v době jeho výstavby byla jeho tepelná kapacita plně 

využita. Vzhledem k modernizaci rozvodu tepla a přechodu z parovodních rozvodů na 

teplovodní rozvod, zateplení většiny vytápěných objektů a odpojení objektů občanské 

vybavenosti dochází ke stálému snižování výroby a odběru tepla z tohoto zdroje.  

Dále společnost provozuje čtyři domovní uhelné kotelny Fügnerova 2, nám. Míru 18,       

E. Beneše 23/25 a nám. Míru 7 a jednu domovní plynovou kotelnu, a tou je knihovna 
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Brožíkova 4 v Bruntále. U výše uvedených domovních kotelen bude trvale ukončen provoz 

a jejich objekty budou napojeny na soustavu CZT .  

Domovní kotelny byly ve vlastnictví Města Bruntál a společnost TEPLO BRUNTÁL a.s. 

byla pouze provozovatel těchto zdrojů. Z důvodu finančních možností vlastníka nebyly 

kotelny nijak modernizovány a jejich provoz a hospodárnost neodpovídaly požadavkům 

kladeným na moderní zdroje. Uhelné kotelny byly umístěny v samotném centru města       

a jejich emise a zásobování značně ovlivňovaly znečištění ovzduší ve městě Bruntál a to 

zejména v inverzním období. 

Vzhledem k horské poloze města Bruntál a chladnému počasí byl provoz těchto zdrojů 

nutný po většinu roku. 

Plynová domovní kotelna nebyla v dobrém technickém stavu a ve skutečnosti se jednalo    

o uhelné kotle osazené plynovými hořáky, toto řešení bylo nehospodárné a neekologické.  

V lokalitě sídliště Květná jsou provozovány dvě plynové centrální výtopny.  Květná 2        

a Květná 3, každá o výkonu 6,5 MW. Tyto zdroje jsou dále označovány jako centrální 

výtopna Květná 2 a centrální výtopna Květná 3. Každá zásobuje teplem a teplou užitkovou 

vodou část sídliště v lokalitě Květná. Přičemž CV Květná 2 má centrální přípravu TUV      

a čtyř trubkový systém do jednotlivých objektů. Do těchto objektů, kterými jsou panelové 

bytové domy, Mateřská školka, budova divadla a areál domovu důchodců POHODA 

s pečovatelskou službou. Objekty napojené na tento zdroj jsou postaveny a napojeny dle 

plánů pro provoz Květné 2 a její kapacita je plně využita. 

Výtopna Květná 3 má decentrální přípravu TUV a  dvoutrubkový systém rozvodů do 

jednotlivých objektů. Na tento zdroj je napojen areál IV. ZŠ a panelové bytové domy. 

Podle plánu pro provoz Květné 3 mělo dojít k další dostavbě sídliště včetně výstavby 

objektů občanské vybavenosti. K tomu však vzhledem k porevolučním změnám již nikdy 

nedošlo. Z tohoto důvodu je tento zdroj výkonově předimenzován a jeho kapacitní využití 

je cca poloviční.  

V současné době i u těchto objektů dochází k zateplování a tím k postupnému snižování  

výroby a odběru tepla a TUV.  
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Na základě výše uvedených provozních a ekonomických problému se zdroji a v souladu se 

schválenou energetickou koncepcí města Bruntál se společnost TEPLO BRUNTÁL a.s. 

rozhodla provést optimalizaci a modernizaci provozovaných zdrojů. 

2.2.2 Navrhovaný stav 

Na základě požadavku  

- efektivnější využití CV Dolní v letním a přechodném období,  

- nahrazení uhelných domovních kotelen v centru města,  

- ekonomická optimalizace provozu zdrojů Květná 2 a zejména CV Květná 3,  

- požadavku na možné zálohování zdrojů, 

bylo zadáno zpracování investiční studie (Propojení zdrojů tepla CV Dolní, CV Květná 2,  

CV Květná 3). Studii zpracovala projekční a inženýrská kancelář Unicont inženýring s.r.o. 

Opava.  

Jako výchozí podklad pro zpracování studie byl proveden průzkum variantních tras 

propojovacího teplovodu a současně průzkum potencionálních nových odběratelů, kteří se 

mohou napojit po trase nového teplovodního propoje. Vzhledem k požadavku vlastníka 

domovních kotelen Města Bruntál, napojení na CZT a energetické koncepce rozšiřování 

systému centrálního zásobování teplem (dále jen CZT) v centru města, byla zvolena hlavní 

trasa nového teplovodního propoje, přes ulice Ruská, Dr. E. Beneše, Požárníků a Okružní  

z možností přípojek k objektům z původními domovními kotelnami. 

Vzhledem k husté zástavbě města, bylo trasování nového propoje komplikovanější a tím 

také finančně náročnější, ale umožňuje potencionální využití kapacity teplovodu, jak pro 

napojení stávajících domovních kotelen, tak napojení nových odběratelů tepla a TUV. 

Současně toto řešení umožňuje smysluplné využití teplovodu celoročně. V letním               

a přechodném období bude dodávat teplo pro topení a přípravu TUV odběratelům 

napojených na centrální zdroje Květná 2 a Květná 3. V zimním období budou tyto 

centrální zdroje Květná 2 a Květná 3 provozovány samostatně (bez propoje) a kapacita 

propojovacího teplovodu bude využita k dodávkám tepla do objektu původních domovních 

kotelen, u kterých není řešena příprava TUV, případně nových objektů. 

U výše zvolené varianty bylo nutné řešit přechod teplovodního propoje pod hlavní 

komunikací I/45 a vyřešit tlakový rozdíl mezi CV Dolní a CV Květné 2 a CV Květná 3. 
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Z tohoto důvodu bylo jednáno o zakoupení již vybudovaného a nevyužitého kolektoru pod 

komunikací I/45.  

„Zdroje tepla budou navzájem propojeny teplovodem v souladu s ČSN EN 13 941, ČSN 73 

6005 a souvisejících norem. Potrubní rozvod bude veden způsobem podzemním. Pro 

podzemní rozvod bude použit systém předizolovaného potrubí pro bezkanálové vedení 

teplovodu v zemi. Předizolované potrubí je šeřeno jako sdružený systém trubky, izolace     

a pláště, který je pevně spojen a tvoří jeden celek.“ [4] 

Pro oddělení tlakově rozdílných soustav teplovodu CV Dolní (nejvyšší pracovní přetlak     

1 MPa) a otopné soustavy okruhů CV Květná 2 a 3 (nejvyšší pracovní přetlak 0,6 MPa), 

bylo v investiční studii navrženo propojení otopné soustavy tlakově nezávislým způsobem, 

přes výměníkovou stanici osazenou deskovým výměníkem o instalovaném výkonu 3,0 

MW.    

Návrhy umístění výměníkové stanice:  

I. varianta umístění výměníkové stanice v objektu Tř. E.Beneše 23,25 

II. varianta umístění výměníkové stanice v objektu kotelny Květná 2 

III. varianta umístění výměníkové stanice v objektu kotelny Květná 3     

Vybrána byla I. varianta, umístění výměníkové stanice v objektu Tř. E. Beneše  23/25 

v prostorách stávající uhelné kotelny, která bude, jako ostatní domovní kotelny po napojení 

objektů na okruh CZT zrušena.  

Tato varianta byla vyhodnocena z hlediska prostorového, realizačního, investičního           

a provozního hlediska jako nejvýhodnější, protože umožní napojení většiny domovních 

kotelen přímo do soustavy CV Dolní a provoz výměníkové stanice, tak bude nutný pouze 

při zásobování lokality sídliště Květná. Bývalá uhelná domovní kotelna nám. Míru 7, bude 

napojena do soustavy centrální výtopny Květná 3.   

Výměníková stanice byla konstruována pro provoz ve směru zásobování teplem z CV 

Dolní do topného systému CV Květná 2 a CV Květná 3 s možností obráceného provozu tj. 

zásobování teplem z CV Květná 2 a CV Květná 3 do topného systému CV Dolní. 

Během budování propojovacího teplovodu byl do země uložen také metalický 

komunikační kabel, který umožňuje připojení a dálkové řízení nových objektových 

předávacích stanic a výtopen CV Květná 2 a CV Květná 3 na centrální dispečerské 
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pracoviště umístěné na CV Dolní. Toto řešení umožní individuální regulaci a nepřetržitý 

dohled nad energetickým zařízením v nově napojených objektech OPS a řízení 

samostatných výtopen CV Květné 2 a CV Květné 3, ale ne objektu na ně napojených.      

Po realizaci výše uvedeného záměru nebude vyžadována trvalá obsluha zařízení a tím 

dojde k personálním úsporám.    

2.3 Průběh realizace  

Na základě výše uvedených skutečností a závěru vyplývajících ze zpracované investiční 

studie rozhodlo vedení a.s. TEPLO BRUNTÁL o realizaci investičního záměru 

vybudování teplovodního propoje teplárenských soustav CV Dolní, CV Květná 2,3                 

a současně nahrazení domovních kotelen napojením na soustavu CZT.  

Vzhledem k možnosti financovat celou investici z vlastních prostředků, časové náročnosti 

příprav a omezené doby pro realizaci (realizace mimo topné období), bylo rozhodnuto        

o provedení záměru v jednotlivých samostatně funkčních etapách. Po zvážení všech 

možností byla akce rozdělena na 3 následující etapy. 

2.3.1 I. etapa  

Samostatné propojení soustavy mezi CV Květná 2 a CV Květná 3  

Samotná realizace etapy č. 1 byla zahájena v roce 2008 výstavbou teplovodu 

předizolovaného potrubí DN 150 vyvedeného z výtopny CV Květná 2 po komunikaci na 

ulici Okružní směrem k IV. ZŠ a dále přes zelené prostranství na ulici Květnou pod 

komunikací s ukončení ve výtopně Květná 3. 

Součástí tohoto teplovodu bylo umístění odbočných kusů a uzavíracích armatur pro 

bezproblémové budoucí napojení teplovodu ve směru výměníková stanice E. Beneše 23,25 

a CV Dolní. 

Současně s výstavbou teplovodu došlo k uložení metalického komunikačního kabelu pro 

dálkové řízení provozu výtopen CV Květná 2 a CV Květná 3. Z důvodu tlakového 

propojení těchto dvou otopných soustav došlo k sjednocení tlakových poměrů v obou 

výtopnách. V CV Květné 2 i CV Květné 3 a s tím související jednotné řízení systému 

dopouštění vody do celého propojeného systému. Tato etapa byla ukončena na podzim 

roku 2008 a okamžitě odzkoušena dodávkami tepla a TUV z CV Květné 2 do CV Květná 3 

a na jaře roku 2009 byl odzkoušen provoz ve směru z CV Květná 3 do CV Květná 2. 
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Díky realizaci 1 etapy již docházelo k úsporám na spotřebě zemního plynu jedné z výtopen 

a efektivnějšímu využití instalovaného tepelného výkonu v letním a přechodném období. 

2.3.2 II. etapa  

Výstavba první části propoje z CV Dolní do centra města, výstavba výměníkové stanice 

v objektu E. Beneše 23/25, nahrazení uhelných domovních kotelen stanicemi OPS s tlakovým 

oddělením na soustavu centrálního zásobování teplem, pořízení a majetkový převod 

podzemního kolektoru pod hlavní komunikací I/45 

Realizace druhé etapy byla zahájena v roce 2009 po úspěšném majetkovém převodu 

vlastnického práva k nevyužitému podzemnímu kolektoru pod komunikací I/45 a to 

trasováním po ulici Ruské, křížením komunikace v podzemním kolektoru na ulici 

Fügnerovou a následně po ulici Dr. E. Beneše ukončením ve výměníkové stanici.    

V rámci této etapy byla vybudována výměníková stanice v objektu E. Beneše 23/25           

o výkonu 3,0 MW k tlakově oddělenému propojení budoucích soustav, včetně nového 

posilujícího čerpadla pro plánovanou výstavbu 3. etapy propoje. Vzhledem k úspěšnému 

vyhodnocení provozu již propojených soustav CV Květná 2 a CV Květná 3 a dále se 

zvyšujících cen zemního plynu, bylo upuštěno od obousměrného provedení výměníkové 

stanice s umožněním dodávek z CV Dolní do soustav CV Květná 2 a CV Květná 3. 

Nikoliv z CV Květná 2 a CV Květná 3 do CV Dolní. 

Po ukončení topného období 2008/2009 došlo k vyklizení prostor uhelných domovních 

kotelen a instalaci nových objektových předávacích stanic. OPS č. 103- Fügnerova  byty    

a č. 104 – Fügnerova obchod, OPS- č. 105 nám. Míru 18, OPS č. 106 – E. Beneše 23/25, 

včetně individuální regulace a nového měření tepla dálkově řízené z dispečerského 

pracoviště umístěného na CV Dolní. Nahrazením uhelných domovních kotelen novými 

OPS došlo k zefektivnění a zvýšení komfortu dodávek tepla do uvedených objektů, a tím 

také k úsporám na tuhém palivu, provozních a mzdových nákladech.  

V průběhu výstavby teplovodního propoje byl pokládán metalický komunikační kabel pro 

individuální řízení nových OPS, výměníkové stanici a po realizaci 3. etapy řízení i výtopen 

CV Květná 2 a CV Květná 3. Pracovník centrálního dispečinku, tak může provádět řízení 

jednotlivých stanic, nastavování ekvitermních topných křivek a případných útlumů pro 

napojené objekty. Také kontrolovat chod OPS a reagovat na signalizaci poruchových 

stavů. 
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2.3.3 III. etapa  

Dokončení propojovacího teplovod do výměníkové stanice E. Beneše do napojení již 

propojené soustavy CV Květná 2 a CV Květná 3, včetně instalace OPS nám. Míru 7 

Realizace 3. etapy začala v létě v roce 2010 a to zahájením výstavby druhé části 

propojovacího teplovodu od již vybudované výměníková stanice na ulici E. Beneše po 

ulici Požárníků až po napojovací místo stávajícího propojení výtopen CV Květná 2 a CV 

Květná 3. Současně s    tímto teplovodem byla vybudována přípojka pro objekt nám. Míru 

7 OPS 112, kde došlo k trvalému ukončení provozu domovní uhelné kotelny a nahrazení 

nově vybudovanou objektovou předávací stanicí.   

2.4 Zhodnocení realizace a rizika 

Po ukončení realizace výše uvedených 3. etap došlo k propojení všech tří výtopen CV 

Dolní – CV Květná 2 a CV Květná 3 a k trvalému ukončení provozu čtyř domovních 

uhelných kotelen, které byly nahrazeny novými objektovými předávacími stanicemi. 

Současně došlo k zahájení provozu výměníkové stanice na ul. Dr. E. Beneše, tímto bylo 

umožněno dodávání tepla vyrobeného z uhlí na výtopně CV Dolní do lokalit připojených 

na plynové výtopny CV Květná 2 a CV Květná 3. Byl zahájen zkušební provoz všech 

režimů dodávek tepla tj.: 

z CV Dolní do nových OPS a do CV Květná 2 

z CV Dolní do nových OPS a do CV Květná 3 

z CV Dolní do nových OPS a do CV Květná 2 a 3 

z CV Květná 2 do CV Květná 3 

z CV Květná 3 do CV Květná 2 

z CV Dolní pouze do nových OPS 

Po vyhodnocení výše uvedených provozních režimů a ověření funkčnosti v reálném 

provozu došlo ke konečnému rozhodnutí nejefektivnějšího využití přenosové kapacity 

vybudovaného propoje. V měsících leden až únor jsou realizovány dodávky z CV Dolní    

do nových OPS a výtopny CV Květná 2 a 3, jsou provozovány autonomně na zemní plyn. 

Dle aktuálních klimatických podmínek dochází od měsíce března k zastavení autonomního 

provozu CV Květná 3 na zemní plyn a zahájení dodávek tepla z CV Dolní na uhlí. 
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Následně od měsíce dubna za příznivých klimatických podmínek dochází k odstavení 

autonomního režimu na CV Květná 2 a připojení této výtopny na CV Dolní. Tímto 

způsobem je soustava provozována až do konce června, počátkem července dochází 

k uvedení do provozu výtopna CV Květná 3 na plyn a zahájení dodávek do CV Květná 2                   

a to z důvodů pravidelné servisní odstávky uhelné parní kotelny na CV Dolní, nové OPS 

jsou v tuto dobu mimo provoz, protože tyto OPS řeší pouze vytápění bez přípravy TUV. 

Od měsíce srpna je pak obnovena dodávka z CV Dolní do CV Květná 2 a CV Květná 3      

a to až do října, kdy dochází k uvedení do provozu plynové výtopny CV Květná 2              

a později podle klimatických podmínek i CV Květná 3. Tento režim se osvědčil a takto je 

realizován již třetí rok. Bylo zjištěno, že úspora je při uvedeném režimu nejoptimálnější. 

Delší časové provozování dodávek tepla z CV Dolní na uhlí přes propoj, již razantně 

zvyšuje riziko omezení dodávek a nespokojenost konečných odběratelů v zimních 

měsících.  

Přesto, že v prvotní fázi přípravy investiční studie, bylo zvažováno s provozem propoje       

a využití uhlí z CV Dolní při dodávce TUV pouze cca 4 měsíce v roce, ale vzhledem 

k optimalizaci odběrů, zateplování domů a výměnou oken, je společnost schopna 

v současnosti dodávat teplo a TUV do lokality CV Květná 2 a CV Květná 3 po dobu max. 

8 měsíců bez rizika dopadů na koncového odběratele. Delší doba využití propoje je 

limitována jednak výkonem výměníkové stanice a umístěním města Bruntál v horském 

pásmu a její nadmořské výšce.  
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3 Ekonomická návratnost 

3.1 Investice  

 Z makroekonomického hlediska jsou Investice definovány, jako: „Použití úspor k výrobě 

kapitálových statků, eventuálně k vývoji technologií a k získání lidského kapitálu. 

Obětování dnešní hodnoty za účelem získání budoucí hodnoty.“ [3] 

Investice rozdělujeme do tří základních skupin: 1. hmotné investice 

                                                                        2. finanční investice  

                                                                        3. nehmotné investice.  

Za hmotné investice považujeme ty, které vytvářejí či rozšiřují výrobní kapacitu podniku. 

Jsou to výdaje vynaložené na modernizaci, renovaci a tvorbu majetku podniku. V praxi,    

se tedy může jednat o výstavbu nových provozů, zavádění nových technologií, výměnu 

zastaralého zařízení za nový, ekologické investice atd.  

Hmotné investice můžeme rozlišit podle toho, zda kapacitu podniku rozšiřují, nebo 

obnovují. V případě rozšíření výrobní kapacity, zavedení nové technologie, vývoje             

a výzkumu v oblasti výroby nového výrobku, se jedná o investice rozvojové (rozšiřovací), 

které přinášejí růst tržeb. O obnovovací investici, jde tehdy, chce-li podnik nahradit 

výrobní zařízení, které už není provozu schopné a tím snížit náklady. Posledním typem 

hmotné investice, jsou investice mandatorní (regulatorní), které mají mimoekonomické 

cíle.  

V praxi se většinou tyto investice prolínají, nebo přechází z jedné na druhou. Např. při 

využití obnovovací investice, v podobě obnovy zastaralého zařízení, dojde k jeho 

modernizaci a to povede ke zvýšení výrobní kapacity (modernizační investice), nebo ke 

snížení nákladů 
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3.2 Rozhodování o investicích  

Rozhodování o investicích je jedním z nejdůležitějších manažerských rozhodnutí.  Potřeba 

je rozhodnout kolik finančních prostředků se bude investovat, do čeho, kdy, kde a jakým 

nejvhodnějším způsobem. Investice je dlouhodobou záležitostí a je zdrojem přírůstků 

zisků, ale zároveň je i břemenem pro daný podnik. Neefektivní investice může mít            

za následek úpadek podniku.  

Provádět investice je nezbytné hlavně pro podnik, který se chce rozvíjet a ucházet               

o konkurenceschopnou pozici na trhu. Plánování investiční činnosti zajišťuje investiční 

plán. 

3.2.1 Investiční plán 

Přesně stanovená pravidla, podle kterých by se investice měla řídit.: „Investiční plán je 

konkretizován v investičních projektech.“ [2]  

Za investiční projekty považujeme například náhradu opotřebeného zařízení, výměnu 

zařízení, zavedení nové výroby, rozšíření stávající výroby atd. investiční projekty mají 

danou životnost, kde je stanovena fáze životnosti projektu.  

Fáze životnosti projektu:  

Předinvestiční fáze, zahrnuje identifikaci podnikatelských příležitostí, předběžné 

technicko-ekomonické studie a technicko-ekonomické studie projektu. 

Investiční fáze, zahrnuje zadání stavby, zpracování projektové dokumentace, realizaci 

stavby, uvedení do provozu a zkušební provoz.  

Provozní fáze, je realizace předcházejících fází.  

Ukončení provozu a likvidace, zahrnuje demontáž a likvidaci zařízení, sanaci pozemků    

a další činnost.  

Důležitým faktorem pro nejvhodnější projekt, je vypracovat podrobnou technicko-

ekonomickou studii. Tato studie se zabývá, jak věcnou, tak i ekonomickou stránkou 

investičního projektu. Jedná se o technickou stránku investice, výrobní stánku investice,    

o posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu a způsob financování daného 

projektu. Projekty se dají realizovat z vlastních zdrojů podniku, úvěrem, koupí, finančním 

leasingem a dodavatelským způsobem.  
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Projekt musí nejlépe splňovat cíle podniku, jak po stránce technické, tak ekonomické.  

Podnik sleduje celou soustavu cílů, v nichž mají finanční cíle dominantní úlohu. 

V posledních analýzách jsou uváděny za hlavní, tyto cíle:  

 efektivnost a finanční stabilita podniku, vyjádřené tržní hodnotou firmy, výnosností 

investic, likviditou, 

 podíl podniku na trhu, jeho zachování, evnt. růst, a tím uspokojování poptávky,  

 inovace výrobního programu, zařízení a technologií, 

 sociální cíle, vyjádřené mzdovým a sociálním zajištěním pracovníků, rozvojem 

jejich kvalifikace, stimulace, 

 respektování požadavků na ochranu životního prostředí. [3] 

Uvedené cíle nejsou vždy bezesporné a je reálné, že mezi nimi může vzniknout střet 

zájmů, například v oblasti životního prostředí nebo v oblasti sociálních věcí, kdy to může 

být v rozporu s požadavky výnosnosti, tržní hodnoty firmy, či zisku.: „Nejsyntetičtější       

a nejkomplexnější postavení mezi výše uvedenými cíly podnikatelské činnosti v tržní 

ekonomice má nesporně efektivnost a finanční stabilita podniku.“ [3] 

3.3 Zdroje financování investic 

Zdrojem financování podniku, jsou vlastní zdroje (odpisy, zisk, nově vydané akcie           

a výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob) a zdroje cizí (dlouhodobé 

úvěry banky, vydané a prodané obligace, splátkový prodej, leasing aj.).   

Odpisy a zisk jsou důležitými vnitřními zdroji financování investice. Odpisy vyjadřují 

opotřebení majetku (budov, strojů a jiných stálých aktiv) vyjádřeného v korunách. Pomoci 

odpisů se pořizovací cena stálých aktiv přenáší do nákladu výroby. Jedná se o zdlouhavý 

proces, proto se podniky přiklánějí k využití cizích zdrojů.  

3.4 Hodnocení efektivnosti investic 

Je porovnání vynaloženého kapitálu, což jsou náklady na investici, s výnosy, které 

investice přinese. V podstatě se jedná o rozpočtování jednorázových – investičních nákladů 

a ročních výnosů za období životnosti investice. Výnosem z investice je přírůstek zisku po 
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zdanění a přírůstek odpisů čili cash flow, vracející se do podniku v ceně prodaných 

výrobků. Investice je přijatelná tehdy, jsou-li budoucí výnosy vyšší než náklady na ni 

vynaložené. Důležitým faktorem je čas, protože se jedná o delší časové období a řada 

dalších ukazatelů, například rizikovost a doba splácení investice. Při hodnocení investice je 

nezbytné pohlížet na její výnosnost, rizikovost a likvidnost. Ideální investice by měla mít 

vysokou výnosnost a žádné riziko. Takové investice neexistují. Většina investic s vysokou 

výnosností jsou i vysoce rizikové. V konečném výsledku je nutné rozhodnout, zda je dobré 

investici (projekt) uskutečnit, v případě více variant rozhodnout, kterou variantu 

zrealizovat.  

3.4.1 Postup hodnocení investic 

1. Odhad jednorázových nákladů na investice: poměrně přesně odhadnout se dají 

náklady na pořízení pozemků, strojů a výrobního zařízení. U ostatních nákladů, jako jsou 

např. stavební náklady, náklady na výzkum a vývoj, na přeškolení pracovníků, na ochranu 

životního prostředí je odhad spíše nepřesný.  

2. Odhad budoucích výnosů: hlavní položky výnosů jsou čistý zisk a odpisy 

plynoucí z investice = odhad budoucích tržeb a nákladů.  

3. Určení nákladů na kapitál: kapitál má své náklady, se kterými musíme počítat při 

hodnocení investic. Je-li celá investice financovaná z vlastního kapitálu firmy, nákladem je 

požadovaný výnos z kapitálu (zadrženého zisku a základního kapitálu) vyjádřený ve výši 

míry divident z akcií Nvk  (v %). V případě financování investice z cizích zdrojů (úvěr), 

pak je náklad úrok z úvěru u (v %).  

Při použití obou složek kapitálu, se průměrné kapitálové náklady vypočítají, jako vážený 

aritmetický průměr:  

Ka=Wdkd (1-T) + Wpkp+Wsks 

Kde: 

 ka je průměrná míra kapitálových nákladů podniku (podniková diskontní míra), 

kd – úroková míra pro cizí kapitál (úvěry, dluhopisy), 

T – procento zdanění podnikových příjmů,  

kp – míra nákladů na preferenční akcie (míra preferenčních dividend), 
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ks – míra nákladů na zadržený zisk a základní kapitál (ve výši míry dividend ze společných 

akcií), 

Ww, Wp, Ws – váhy jednotlivých kapitálových složek určené procentem z celkových 

zdrojů.  

Tento ukazatel se používá jako diskontní míra při přepočtech budoucích hodnot na 

současné hodnoty.: „Všechny podnikové diskontní míry by měly zahrnovat riziko spojené 

s hodnocenou investicí. Platí: čím vyšší riziko, tím vyšší diskontní míra.“ [2] 

4. Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů: budoucí hodnota                       

je přepočítávána na současnou hodnotu a definována jako peněžní suma, která musí být 

investována, jestliže má být ve stanovené době získána zpět, větší o očekávané výnosy. [2] 

 

Pro výpočet cash flow použijeme: 
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Kde: 

SHCF je současná hodnota cash flow v obdobích t, 

CFt – očekávaná hodnota cash flow v období t (t = 1 až n), 

k – sazba kapitálových nákladů na investici (podniková diskontní míra),  

t – období 1 až n (roky), 

n – očekávaná životnost investice v letech. [2] 

3.5 Ukazatelé efektivnosti investic 

V praxi je možné použít několik ukazatelů. Ukazatele statické, které zanedbávají faktor 

času a ukazatele dynamické, které s faktorem času počítají.  

3.5.1 Statistické metody 

Tyto metody jsou zaměřeny na sledování cash flow z investice a různým způsobem            

je poměřují s počátečními výdaji. Jen omezeně se bere v úvahu časový průběh a riziko. 

Statistické metody jsou vhodné pro rychlé vyhodnocení a vyloučení nevýhodných investic.  
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1. Celkový příjem z investice: součet všech peněžních toků  





n

i

in CFCFCFCFCP
1

21 ...  

CFi – cash flow v roce i [2] 

2. Čistý celkový příjem z investice: celkový příjem upravený o počáteční výdaj 





n

i

iCFININCPNCP
1

 

IN – počáteční investovaný výdaj 

CP – celkový příjem [2] 

 

3. Průměrné roční cash flow plynoucí z investice:  

ø 
n

CP
CF   

CP – celkový příjem 

n – počet let životnosti investice [2] 

4. Průměrná roční návratnost: „Kolik procent investované částky se ročně 

průměrně vrátí“ [1] 

    
   

  
 

Ø CF – průměrné roční cash flow 

CP – celkový příjem 

IN – počáteční investovaný výdaj [2] 

5. Průměrná doba návratnosti: je možné ji počítat, jako investiční výdaj podělený 

průměrným ročním cash flow.  
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6. Doba návratnosti: je často používaným kritériem při hodnocení projektů. Je to 

doba, za kterou dojde ke splacení projektu z peněžních příjmů (ze svých zisků po zdanění  

a odpisů). Platí zde, čím kratší je doba návratnosti, tím je projekt efektivnější.  

Jsou-li výnosy v jednotlivých letech konstantní, hovoříme o prosté době návratnosti, kdy 

se dá doba návratnosti stanovit jednoduchým podílem investičních nákladů a ročního 

výnosu.  

 

IN – investiční, jednorázové náklady na realizaci úspor 

CF – roční peněžní tok [2] 

3.5.2 Dynamické metody 

V případě dynamických metod se přihlíží ke třem základním faktorům – cash flow 

(finanční přínosy), čas a riziko, které je třeba brát v potaz při rozhodování o budoucích 

investicích. 

1. Čistá současná hodnota: jedná se o rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných 

výnosů a mezi náklady na investici.  

              
   

      
    

 

   

 

NPV – čistá současná hodnota investice 

PVCF – současná hodnota cash flow (výnos z investice) 

CF – očekávaná hodnota cash flow v období t 

IN – náklady na investici 

k – kapitálové náklady na investici (podniková diskontní sazba) 

t – období 1 až n  

n – doba životnosti investice. [2] 

Investici můžeme přijmout, je-li hodnota indexu jakékoliv záporné číslo. Nulová hodnota 

naznačuje, že investice nic nepřinese, ale zároveň nic nesebere. V případě kladné hodnoty 

je výpočet zbytečný.  
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2. Vnitřní výnosové procento: „ je rovněž založena na principu současné hodnoty. 

Na rozdíl od ní však spočívá v tom, že diskontní míra (WACC) není daná, ale hledáme 

takovou její hodnotu, při které se současné očekávané výnosy z investice (cash flow            

– SHCF) rovnají současné hodnotě výdajů na investici (SHIN).“ [2] 

SHCF = SHIN 

 
   

      

 

   

    

 

je možné psát i jako: SHCF – SHIN = 0 [2] 

U čisté současné hodnoty se kalkuluje s předem vybranou diskontní sazbou, jako 

minimální požadovanou efektivností, zatímco u vnitřního výnosového procenta tuto 

úrokovou míru hledáme.  

3.6 Riziko 

Je stupeň nejistoty spojený s očekávaným budoucím výnosem. Při rozhodování o investici 

patří mezi nejdůležitější aspekty. Jeho existence představuje určitou nejistotu, že skutečný 

výnos bude odlišný od toho očekávaného a tím dojde k odchylce od očekávání. Odchylka 

může působit kladně i záporně. O záporný stav odchylky se jedná v případě, když jsou 

očekávané výnosy nižší = pokles celkové hodnoty investice. Při působení odchylky 

v kladném směru, se jedná o vyšší realizovaný výnos, než byl původně očekáván. 
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4 Vyhodnocení 

Tabulka 1: přehled investičních nákladů 

Zdroj: interní materiály 

U výpočtu porovnáváme vždy stav před a po investici (před a po realizaci propoje               

a ukončení provozu domovních kotelen). 

Rok 2008 je posledním rokem, kdy byly všechny domovní kotelny (NTKD) v provozu celý 

rok. 

 Rok 2008 je pro výpočet návratnosti propoje výchozím rokem.  

V roce 2008 byly provozovány domovní kotelny každá samostatně a v nich se spalovalo 

tuhé palivo (uhlí), jedná se o kotelny: Fügnerova 2 – spalován hnědý ořech 2, nám. Míru 

18 – spalováno černé uhlí, E. Beneše – spalováno černé uhlí, nám. Míru 7 – spalován 

hnědý ořech 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

investice náklady [Kč]

I. Etapa teplovod CV Květná 2 - CV Květná 3 5 854 893,00

II. Etapa kolektor pod silnicí č.I/45 268 908,00

propojení zdrojů CV Dolní - CV Kv 2, 3 - E.B. 1 379 251,00

teplovod ul. Ruská - ul. E. Beneše 11 579 340,00

předávací stanice (Kv 2 - Brožíkova - Dolní) 1 857 668,00

III. Etapa propojení zdrojů CV Kv 2 - Kv 3 12 410 078,00

celkem 33 350 138,00
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Tabulka 2: náklady v roce 2008 

 

Zdroj: interní materiály 

V tabulce č. 2: celkové náklady NTKD – náklady na palivo = celkové stálé náklady  

  1 735 469 – 886 602 = 848 867,- Kč 

1. V tabulce jsou CNNTKD rozděleny na celkem stálých nákladů             

a palivovou část. Celkové náklady NTKD vychází z výkazu zisku a ztrát.    

2. Náklady na palivo: spotřeba paliva + spotřeba přepravy paliva          

+ likvidace pevných odpadů. Viz. Výkaz zisku a ztrát.  

3. CV Květná 2,3: v tomto roce nebyl propoj mezi CV Květnou 2 a 3, 

ani mezi CV Dolní a Květnou 2 a 3 realizován.  

4. V tabulce č. 2: celkem 974 311,- Kč (celkové náklady vychází 

z výkazu zisku a ztrát z r. 2008, bez valorizace mezd). Osobní náklady: 

mzdové náklady, zák. zdrav. pojištění, zák. soc. pojištění, příspěvek na záv. 

stravu (účty 521,524,527). [5]  

 

ROK 2008 - VÝCHOZÍ ROK 

1. náklady na NTKD [Kč]

NTKD n. Míru 7 244 128,00                    

NTKD Fügnerova 2 438 149,00                    

NTKD n. Míru 18 446 615,00                    

NTKD E. Beneše 23 606 577,00                    

CELKEM 1 735 469,00                 

2. náklady na palivo

náklady na palivo 1 886 602,00                    

náklady na palivo 2 -                                

stálé náklady 848 867,00                    

3.náklady na CV Květná 2,3

plyn KV 2 -                                

plyn KV 3 -                                

osobní náklady KV 2+3 974 311,00                    

CELKEM 974 311,00                    
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V roce 2009 se začala realizovat investice do teplovodního propoje. Do 31. 5. 2009 byly 

domovní kotelny (NTKD) stále v provozu a od toho se odvíjí výše celkem stálých nákladů 

(CNNTDK 1 087 191 – Np 580 593 = CSN 506 598 v tabulce r. 2009 sloupec po investici) 

1. CNNTKD viz Výkaz zisku a ztrát 

2. Náklady na palivo (Np): podle přepočtu z dodaných GJ na cenu 

daného paliva. 

1.6.2009 došlo k odpojení tří NTKD (NTKD Fügnerova 2, NTKD n. Míru 18, NTKD 

E.Beneše 23) a jejich provoz byl trvale ukončen. Odběratelé těchto domovních kotelen, 

byli napojeni na propoj CZT CV Dolní.  

V srpnu r. 2009 se dostavěl, propoj mezi CV Květnou 2 a CV Květnou 3 a byl pouze        

ve zkušebním provozu. K úspoře plynu v tomto roce nedošlo, protože se zkoušel provoz 

pouze z jedné CV a to z CV Květná 2 do CV Květná 3 a naopak a cena plynu, byla pro obě 

výtopny stejná. Proto se úspora projevila jen ve mzdách a to při úspoře na mzdu pro 

jednoho pracovníka v letních měsících, místo dvou pracovníků, což činí 974 311,- Kč OSN 

před investicí – 752 915,- Kč OSN po investici = úspora 221 396,- Kč.  
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Tabulka 3: náklady v roce 2009 

 

Zdroj: interní materiály 

V tabulce č. 3: sloupec před investicí (celkové stále náklady 848 867,- Kč, jsou 

z výchozího roku 2008, kdy byly provozovány všechny NTKD po celý rok)  

Sloupec před investici i po investici což činí, 580 593,- Kč jsou náklady na palivo (Np), 

tyto náklady jsou před i po investici stejné, protože vycházejí z výkazu zisku a ztrát za rok 

2009 a ty byly skutečně vynaložené na uhlí do doby uzavření domovních kotelen. 

Sloupec před investicí: Np(2) = 249 987,- Kč jsou náklady před investici, ale propočítány 

kdyby NTKD byly v provozu a spalovaly černé uhlí a hnědý ořech 2, což je drahé palivo. 

Tento výpočet je ze skutečně dodaných GJ od 6/2009 do 12/2009.  

Skutečně dodané GJ se mění každý měsíc (viz interní materiály a.s.) x měrný ukazatel 

jednotlivé kotelny z roku 2009, který je na každé kotelně jiný (viz interní materiály a.s.) = 

ROK 2009 

náklady na NTKD před investicí [Kč] po investici [Kč]

NTKD n. Míru 7 226 087,00            226 087,00             

NTKD Fügnerova 2 257 878,00            257 878,00             

NTKD n. Míru 18 261 876,00            261 876,00             

NTKD E. Beneše 23 341 350,00            341 350,00             

CELKEM 1 087 191,00         1 087 191,00          

náklady na palivo

náklady na palivo 1 580 593,00            580 593,00             

náklady na palivo 2 249 987,00            155 363,00             

stálé náklady 848 867,00            506 598,00             

náklady na CV Květná 2,3

plyn KV 2 -                         -                          

plyn KV 3 -                         -                          

osobní náklady KV 2+3 974 311,00            752 915,00             

CELKEM 974 311,00            752 915,00             

úspora NTKD -                         436 893,00 -            

úspora CV Květná 2,3 -                         221 396,00 -            

úspora celkem 658 289,00 -            
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spotřeba paliva x cena určitého paliva v roce 2009 (232 933,- Kč) + náklady na likvidaci 

škváry (16 464,- Kč), která vzniká při spalování uhlí + dopravu uhlí na danou kotelnu 

(3 590,- Kč) => 249 987,- Kč. [5] 

Tento výpočet se vztahuje ke všem třem NTKD.  

Sloupec po investici: Np(2) 155 363,- Kč= náklady na palivo jsou vypočítané po uzavření 

kotelen. Skutečně dodané GJ x měrný ukazatel pro CV Dolní z roku 2009, na kterou         

už byly napojeny všechny NTKD, což se rovná: spotřeba paliva, levného hruboprachu x 

cena hruboprachu v roce 2009 (141 055,- Kč) + náklady na likvidaci popílku (8 202,- Kč) 

+ doprava tohoto popílku na skládku odpadů, který vzniká při spalování hruboprachup 

(4 000,- Kč) + doprava paliva na CV Dolní (2 106,- Kč). Taktéž se výpočet vztahuje pro 

všechny tři uzavřené NTKD.   

Úspora celkem NTKD = (před investicí CSN – po investici CSN) + (před investicí Np(1) – 

po investici Np(2)) => (848 867 – 506 598) + (249 987 – 155 363) = 436 893,- Kč 

V tabulce č. 3: úspora celkem CV: - 221 396,- (ON K2,3(před investicí) 974 311,- Kč - ON 

K2,3(po investici) 752 915,- Kč) úspora za mzdy jednoho pracovníka v letních měsících. 

Úspora celkem za r. 2009 je 658 289,- Kč = úspora NTKD 436 893,- Kč + úspora CVKvětná 

2,3 221 396,- Kč. [5] 
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V roce 2010 došlo 5. 6. k uzavření poslední NTKD (n. Míru 7), proto se v tomto roce 

objevují, jak náklady stálé (115 472,- Kč), tak náklady na palivo, které byly na této NTKD 

do doby uzavření n. Míru 7. 

  

Tabulka 4: náklady v roce 2010 

 

Zdroj: interní materiály 

V tabulce č. 4: sloupec před investicí Np(2): 703 346,- Kč, opět se vychází z přepočtu GJ         

na cenu. Počítá se před investicí, kdy byly v provozu všechny NTKD a použito by bylo 

“drahé“ uhlí => skutečně dodané GJ v roce 2010, které se mění každý měsíc x měrný 

ukazatel jednotlivých kotelen v roce 2010 = spotřeba uhlí (drahého) x cena z roku 2010     

+ likvidace škváry + dopravu uhlí na kotelny => 652 964 + 40 002 + 10 380 = 703 346,- 

Kč. 

ROK 2010 

náklady na NTKD před investicí  [Kč] po investici [Kč]

NTKD n. Míru 7 0,00 115 472,00

NTKD Fügnerova 2 0,00 0,00

NTKD n. Míru 18 0,00 0,00

NTKD E. Beneše 23 0,00 0,00

CELKEM 0,00 115 472,00

náklady na palivo

náklady na palivo 1 31 176,00 31 176,00

náklady na palivo 2 703 346,00 447 881,00

stálé náklady 848 867,00 84 296,00

náklady na CV Květná 2,3

plyn KV 2 9 732 152,00 9 611 573,00

plyn KV 3 5 548 236,00 5 304 490,00

osobní náklady KV 2+3 974 311,00 738 121,00

CELKEM 16 254 699,00 15 654 184,00

úspora NTKD 0,00 -1 020 036,00

úspora CV Květná 2,3 0,00 -600 515,00

úspora celkem -1 620 551,00
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V tabulce č. 4: Sloupec po investici: celkem nákladů (CN) 115 472 – Np(1) 31 176 = CSN 

84 296,- Kč (CN viz výkaz zisku a ztrát, Np(1) viz přepočet GJ na cenu). 

Sloupec po investici: 447 881,- Kč přepočet po investici, kdy byly kotelny přepojeny na 

CV Dolní => skutečně dodané GJ x měrný ukazatel CV Dolní v roce 2010 = spotřeba 

hruboprachu (hp) x cena hp v roce 2010 + likvidace popílku + odvoz popílku na skládku + 

dopravu hp na CV Dolní => 415 996 + 22 723 + 8 000 + 1 162 = 447 881,- Kč. 

Plyn KV 2 před investicí: spotřeba ZP (viz výkaz zisku a ztrát) 9 500 449,- Kč + spotřeba 

ZP bez realizace propoje 231 703,- Kč [5] = 9 732 152,- Kč.  

Plyn KV 3 před investicí: spotřeba ZP (viz výkaz zisku a ztrát) 5 087 867,- Kč + spotřeba 

ZP bez realizace propoje 460 369,- Kč = 5 548 236,- Kč. 

Osobní náklady KV 2,3 před investicí: vychází z výkazu zisku a ztrát 974 311,- Kč 

Plyn KV 2 po investici: ZP z výkazu zisku a ztrát 9 500 449,- Kč + hruboprach 103 104,- 

Kč + náklady na likvidaci odpadu 5 632,- Kč + doprava odpadu na skládku 2 100,- Kč + 

doprava paliva na kotelnu CV Dolní 288, Kč = 9 611 573,- Kč. Tento výpočet se vztahuje 

na provoz CV Květná 2 při provozu části roku v 9 až 10 měsíci na ZP a části roku přes 

propoj na uhlí z CV Dolní. 

Plyn KV 3 po investici: ZP z výkazu zisku a ztrát 5 087 867,- Kč + hruboprach 200 910,- 

Kč + náklady na likvidaci odpadu 10 952,- Kč + doprava odpadu na skládku 4 200,- Kč + 

doprava uhlí na kotelnu CV Dolní 561,- Kč = 5 304 490,- Kč.  

Osobní náklady KV 2,3 po investici: z výkazu zisku a ztrát 738 121,- Kč. 

Úspora celkem v r. 2010: NTKD 1 020 036,- Kč + úspora CV Květná 2,3 600 515,- Kč = 

1 620 551,- Kč. [5] 
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V roce 2011 již byly všechny 4 NTKD provozovány pouze na propoj z CV Dolní. Tudíž 

výpočet musí být proveden porovnáním nákladů na palivo před realizací propoje a po 

realizaci propoje z důvodu zjištění potřebné úspory.  

 

Tabulka 5: náklady v roce 2011 

 

Zdroj: interní materiály 

Tabulka č.5:  

Před realizací: stálé náklady 848 867,- Kč + spotřeba paliva x cena v daný rok + náklady 

na likvidaci škváry a popílku + doprava uhlí na kotelny => 535 729 + 40 566 + 9 692 = 

585 987,- Kč.  

ROK 2011

náklady na NTKD před investicí [Kč] po investici [Kč]

NTKD n. Míru 7 0,00 0,00

NTKD Fügnerova 2 0,00 0,00

NTKD n. Míru 18 0,00 0,00

NTKD E. Beneše 23 0,00 0,00

CELKEM 0,00 0,00

náklady na palivo

náklady na palivo 1 0,00 0,00

náklady na palivo 2 585 987,00 363 049,00

stálé náklady 848 867,00 0,00

náklady na CV Květná 2,3

plyn KV 2 7 731 466,00 7 161 860,00

plyn KV 3 4 493 147,00 3 873 837,00

osobní náklady KV 2+3 974 311,00 736 113,00

CELKEM 13 198 924,00 11 771 810,00

úspora NTKD 0,00 -1 071 805,00

úspora CV Květná 2,3 0,00 -1 427 114,00

úspora celkem -2 498 919,00
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Po realizaci: náklady na palivo 363 049,- Kč (cena hruboprachu 337 600 + likvidace 

popílku 15 960,- Kč + přeprava popílku na skládku 6 300,- Kč + doprava uhlí na kotelnu 

CV Dolní 3 189,- Kč). 

Plyn KV 2 před investicí: spotřeba ZP (viz výkaz zisku a ztrát) 6 432 470,- Kč + spotřeba 

ZP bez realizace propoje 1 298 996,- Kč [5] = 7 731 466,- Kč.  

Plyn KV 3 před investicí: spotřeba ZP (viz výkaz zisku a ztrát) 3 119 033,- Kč + spotřeba 

ZP bez realizace propoje 1 374 114,- Kč = 4 493 147,- Kč. 

Osobní náklady KV 2,3 před investicí: vychází z výkazu zisku a ztrát 974 311,- Kč 

Plyn KV 2 po investici: ZP z výkazu zisku a ztrát 6 432 470,- Kč + hruboprach 678 461,- 

Kč + náklady na likvidaci odpadu 31 920,- Kč + doprava odpadu na skládku 12 600,- Kč + 

doprava paliva na kotelnu CV Dolní 6 409, Kč = 7 161 860,- Kč. Tento výpočet se 

vztahuje na provoz CV Květná 2 při provozu části roku v měsících březen až listopad na 

ZP a části roku přes propoj na uhlí z CV Dolní. 

Plyn KV 3 po investici: ZP z výkazu zisku a ztrát 3 119 033,- Kč + hruboprach 702 319,- 

Kč + náklady na likvidaci odpadu 33 250,- Kč + doprava odpadu na skládku 12 600,- Kč + 

doprava uhlí na kotelnu CV Dolní 6 635,- Kč = 3 873 837,- Kč.  

Osobní náklady KV 2,3 po investici: z výkazu zisku a ztrát 736 113,- Kč. 

Úspora celkem v r. 2011: NTKD 1 071 805,- Kč + úspora CV Květná 2,3 1 427 114,- Kč = 

2 498 919,- Kč. [5] 
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V roce 2012 již byly všechny 4 NTKD provozovány pouze na propoj z CV Dolní. Tudíž 

výpočet musí být proveden porovnáním nákladů na palivo před realizací propoje a po 

realizaci propoje z důvodu zjištění potřebné úspory.  

 

Tabulka 6: náklady v roce 2012 

 

Zdroj: interní materiály 

Tabulka č.6:  

Před realizací: stálé náklady 848 867,- Kč + spotřeba paliva x cena v daný rok + náklady 

na likvidaci škváry a popílku + doprava uhlí na kotelny => 548 840 + 40 566 + 9 889 = 

599 295,- Kč.  

ROK 2012 

náklady na NTKD před investicí [Kč] po investici [Kč]

NTKD n. Míru 7 0,00 0,00

NTKD Fügnerova 2 0,00 0,00

NTKD n. Míru 18 0,00 0,00

NTKD E. Beneše 23 0,00 0,00

CELKEM 0,00 0,00

náklady na palivo

náklady na palivo 1 0,00 0,00

náklady na palivo 2 599 295,00 386 547,00

stálé náklady 848 867,00 0,00

náklady na CV Květná 2,3

plyn KV 2 7 820 471,00 6 565 968,00

plyn KV 3 4 726 414,00 4 018 302,00

osobní náklady KV 2+3 974 311,00 729 075,00

CELKEM 13 521 196,00 11 313 345,00

úspora NTKD 0,00 -1 061 615,00

úspora CV Květná 2,3 0,00 -2 207 851,00

úspora celkem -3 269 466,00
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Po realizaci: náklady na palivo 386 547,- Kč (cena hruboprachu 361 466 + likvidace 

popílku 15 960,- Kč + přeprava popílku na skládku 6 300,- Kč + doprava uhlí na kotelnu 

CV Dolní 2 821,- Kč). 

Plyn KV 2 před investicí: spotřeba ZP (viz výkaz zisku a ztrát) 4 633 914,- Kč + spotřeba 

ZP bez realizace propoje 3 186 557,- Kč = 7 820 471,- Kč. [5] 

Plyn KV 3 před investicí: spotřeba ZP (viz výkaz zisku a ztrát) 2 998 341,- Kč + spotřeba 

ZP bez realizace propoje 1 728 073,- Kč = 4 726 414,- Kč. 

Osobní náklady KV 2,3 před investicí: vychází z výkazu zisku a ztrát 974 311,- Kč 

Plyn KV 2 po investici: ZP z výkazu zisku a ztrát 4 633 914,- Kč + hruboprach 1 806 563,- 

Kč + náklady na likvidaci odpadu 82 061,- Kč + doprava odpadu na skládku 29 400,- Kč + 

doprava paliva na kotelnu CV Dolní 14 030, Kč = 6 565 968,- Kč. Tento výpočet se 

vztahuje na provozování CV Květná 2 při provozu výtopny pro část roku v měsících 

březen až prosinec na ZP a část roku přes propoj na uhlí z CV Dolní. 

Plyn KV 3 po investici: ZP z výkazu zisku a ztrát 2 998 341,- Kč + hruboprach 954 486,- 

Kč + náklady na likvidaci odpadu 43 358,- Kč + doprava odpadu na skládku 14 700,- Kč + 

doprava uhlí na kotelnu CV Dolní 7 417,- Kč = 4 018 302,- Kč.  

Osobní náklady KV 2,3 po investici: z výkazu zisku a ztrát 729 075,- Kč. 

Úspora celkem v r. 2012: NTKD 1 061 615,- Kč + úspora CV Květná 2,3 2 207 851,- Kč = 

3 269 466,- Kč. [5] 

Rok 2013 je plánovaný a je mezníkem ve vypočítávané úspoře pro další roky.  

Rok 2013 je plán, který je propočítám za stejných podmínek jako v letech 2011 a 2012. 

Osobní náklady v letech 2009 – 2012 vychází z výkazu zisku a ztrát a jedná se o součet 

účtů 521 + 524 + 527. Na rok 2013 jsou mzdy plánové. 

 Výpočty za roky 2009 až 2012, jsou provedeny dle skutečně dodaných GJ, skutečných 

měrných ukazatelů a platných cen v uvedených letech.  

V roce 2013 se vychází z plánovaných GJ, plánované ceny ZP, skutečné ceny uhlí              

a platných měrných ukazatelů z roku 2012.  
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Tabulka 7: plánované náklady v roce 2013 

 

Zdroje: interní materiály 

Tabulka č.7:  

Před realizací: stálé náklady 848 867,- Kč + spotřeba paliva x cena v daný rok + náklady 

na likvidaci škváry a popílku + doprava uhlí na kotelny => 587 255 + 43 847 + 10 469 = 

641 571,- Kč.  

Po realizaci: náklady na palivo 474 521,- Kč (cena hruboprachu 447 956 + likvidace 

popílku 17 290,- Kč + přeprava popílku na skládku 6 300,- Kč + doprava uhlí na kotelnu 

CV Dolní 2 975,- Kč). 

Plyn KV 2 před investicí: plánovaná spotřeba ZP 9 115 790,- Kč  

Plyn KV 3 před investicí: plánovaná spotřeba ZP 4 920 668,- Kč  

Osobní náklady KV 2,3 před investicí: vychází z výkazu zisku a ztrát 974 311,- Kč 

ROK 2013 

náklady na NTKD před investicí [Kč] po investici [Kč]

NTKD n. Míru 7 0,00 0,00

NTKD Fügnerova 2 0,00 0,00

NTKD n. Míru 18 0,00 0,00

NTKD E. Beneše 23 0,00 0,00

CELKEM 0,00 0,00

náklady na palivo

náklady na palivo 1 0,00 0,00

náklady na palivo 2 641 571,00 474 521,00

stálé náklady 848 867,00 0,00

náklady na CV Květná 2,3

plyn KV 2 9 115 790,00 8 235 436,00

plyn KV 3 4 920 668,00 438 329,00

osobní náklady KV 2+3 974 311,00 820 000,00

CELKEM 15 010 769,00 13 435 765,00

úspora NTKD 0,00 -1 015 917,00

úspora CV Květná 2,3 0,00 -1 575 004,00

úspora celkem -2 590 921,00
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Plyn KV 2 po investici:plánované náklady na ZP a hruboprach 8 173 982,- Kč + náklady 

na likvidaci odpadu 39 900,- Kč + doprava odpadu na skládku 14 700,- Kč + doprava 

paliva na kotelnu CV Dolní 6 854, Kč = 8 235 436,- Kč.  

Plyn KV 3 po investici: plánovaná náklady na ZP a hruboprach 4 342 001 z  + náklady na 

likvidaci odpadu 25 536,- Kč + doprava odpadu na skládku 8 400,- Kč + doprava uhlí na 

kotelnu CV Dolní 4 392,- Kč = 4 380 329,- Kč.  

Plánované osobní náklady KV 2,3 po investici: 820 000 ,- Kč. 

Úspora celkem v r. 2013: NTKD 1 015 917,- Kč + úspora CV Květná 2,3 1 575 004,- Kč = 

2 590 921,- Kč. 

Náklady na palivo, ZP a hruboprach je dle plánovaného provozu na CV Květná 2, 3: ZP 

v měsících leden až březen, listopad a prosinec. Hruboprach duben až říjen. [5] 

Tabulka 8: vyčíslení úspor v letech 2009 - 2013 

 

Zdroje: interní materiály 

V tabulce č. 8 jsou vyčísleny roční úspory na NTKD a CV v uváděných letech. Úspory 

vychází z jednotlivých tabulek, viz výše.  

Výpočet peněžních toků je shrnut v tabulce č. 9. Jedná se o závěrečné shrnutí všech 

relativních údajů a ekonomické posouzení za pomoci finančních ukazatelů.  Jelikož jsou 

výnosy v každém roce jiné, proto bude doba splácení zjištěna tak, že se do tabulky zahrne   

i rok nula, což je rok pořízení investice.  

Z tabulky je zřejmá doba životnosti dané investice, která určuje zpravidla ekonomickou 

dobu životnosti, což je doba, po kterou je prováděno ekonomické zhodnocení investice, 

rozepsaná do jednotlivých let. Částka dané investice v korunách. Roční CF zjištěné 

z předešlých výpočtů úspor z investice. Je vidno, že investice bude splacena za více než 13 

let. Přesnou dobu splácení zjistíme dopočtem desetinné části roku.  

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

úspora NTKD [Kč] -                      436 893,00 -    1 020 036,00 -    1 071 805,00 -   1 061 615,00 - 1 015 917,00 -  

úspora CV [Kč] -                      221 396,00 -    600 515,00 -       1 427 114,00 -   2 207 851,00 - 1 575 004,00 -  

úspora celkem za rok [Kč] -                      658 289,00 -    1 620 551,00 -    2 498 919,00 -   3 269 466,00 - 2 590 921,00 -  
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Tabulka 9: peněžní toky z investice po zahrnutí ekonomických přínosů 

Zdroje: interní materiály 

            

DČR = 
               

        
 

       á čá         
         

       
          

Z výpočtu vyplývá, že návratnost investice bude za 13,8 let.   

rok  investice [Kč] roční CF [Kč] CF - kumulované [Kč] 

2008 -33 350 138,00 -33 350 138,00 -33 350 138,00 

2009 658 289,00 -32 691 849,00 

2010 1 620 551,00 -31 071 298,00 

2011 2 498 919,00 -28 572 379,00 

2012 3 269 466,00 -25 302 913,00 

2013 2 590 921,00 -22 711 992,00 

2014 2 590 921,00 -20 121 071,00 

2015 2 590 921,00 -17 530 150,00 

2016 2 590 921,00 -14 939 229,00 

2017 2 590 921,00 -12 348 308,00 

2018 2 590 921,00 -9 757 387,00 

2019 2 590 921,00 -7 166 466,00 

2020 2 590 921,00 -4 575 545,00 

2021 2 590 921,00 -1 984 624,00 

2022 2 590 921,00 606 297,00 

2023 2 590 921,00 3 197 218,00 

2024 2 590 921,00 5 788 139,00 

2025 2 590 921,00 8 379 060,00 

2026 2 590 921,00 10 969 981,00 

2027 2 590 921,00 13 560 902,00 

2028 2 590 921,00 16 151 823,00 

2029 2 590 921,00 18 742 744,00 

2030 2 590 921,00 21 333 665,00 

2031 2 590 921,00 23 924 586,00 

2032 2 590 921,00 26 515 507,00 

2033 2 590 921,00 29 106 428,00 

2034 2 590 921,00 31 697 349,00 

2035 2 590 921,00 34 288 270,00 

2036 2 590 921,00 36 879 191,00 

2037 2 590 921,00 39 470 112,00 
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Investice je výhodnější tehdy, je-li výsledek doby splácení kratší než doba životnosti 

investice. Tato metoda má nevýhodu v tom, že nebere v úvahu výnosy po době splácení     

a časové rozložení výnosů v době splácení a proto by neměla být tato metoda všeobecnou 

mírou pro posuzování investice. Přesnější je metoda, která pracuje s diskontovanými 

hodnotami. Kdy jsou příjmy diskontovány procentem nákladů na projekt nebo 

požadovanou výnosností investice. Jelikož je tato diplomová práce zpracovaná na žádost 

akciové společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. s požadavkem zjistit dobu návratnosti 

investice do teplovodního systému bez diskontovaných hodnot, je metoda doby splácení 

pro daný cíl klíčová.  
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5 Závěr 

Při vypracování diplomové práce jsem se blíže seznámila s problematikou ekonomické 

návratnosti investice. 

Cílem této práce bylo zjistit návratnost investice do realizace teplovodního systému 

v akciové společnosti TEPLO BRUNTÁL, ve které jsem nahlížela na danou problematiku 

v praxi.  

V druhé a třetí kapitole je uvedena teoretická stránka ekonomické návratnosti. Kde blíže 

specifikuji ekonomickou terminologii, jako je např. investice, rozhodování o investicích, 

zdroje financování a hodnocení efektivnosti investic. Dále je nastíněna charakteristika 

společnosti a celková realizace teplovodního systému. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na praktickou část, ve které je přehled investičních nákladů. 

Dále jsou zde vyčísleny náklady na NTKD, náklady na palivo a na CV Květná 2 a 3 

v jednotlivých letech před realizací a po realizaci dané investice. Z výše uvedených údajů 

bylo zjištěno roční CF a CF kumulované. Na základě provedených výpočtů byla zjištěna 

doba návratnosti a to na 13 let a dopočtem desetinné části roku byla výsledná doba 

návratnosti upřesněna na 13,8 let. Doba návratnosti dané investice byla zjištěna bez 

diskontovaných peněžních toků na základě požadavku akciové společnosti TEPLO 

BRUNTÁL. 

Vzhledem k výši vynaložené investici, doby životnosti a dalším zmiňovaným faktorům se 

jedná o pozitivní výsledek, který je pro akciovou společnost TEPLO BRUNTÁL 

akceptovatelný.  
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